
 

                            
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA DONJA MOTIČINA 

           OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 011-01/23-01/3 

URBROJ: 2158-14-02/1-23-1 

Donja Motičina, dana 8. veljače 2023. godine                                                                                   

 

Na temelju čl. 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (''Narodne novine'', broj: 

46/22) te članka 45. Statuta Općine Donja Motičina ("Službeni glasnik Općine Donja 

Motičina", broj: 2/21), općinski načelnik Željko Kovačević donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

 

1. Matko Stuparić, zaposlen na radnom mjestu referenta za računovodstvo i financije 

imenuje se povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općini 

Donja Motičina. 

 

2. Sastavni dio ove Odluke je prethodni pristanak povjerljive osobe za unutarnje 

prijavljivanje nepravilnosti na njeno imenovanje. 

 

3. Osoba iz točke 1. ove Odluke odgovorna je za obavljanje poslova propisanih Zakonom 

o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (''Narodne novine'', broj: 46/22), a naročito: 

 

 zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana 

od dana primitka, 

 bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja 

nepravilnosti, 

 poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu 

informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od 

dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon 

proteka sedam dana od dana podnošenja prijave, 

 bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje 

prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem, 

 bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu 

ispitivanja prijave, 



 pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti 

o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana 

odlučivanja o prijavi, 

 čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od 

neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije 

suprotno posebnom zakonu, 

 pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave 

nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, 

tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po 

sadržaju prijave nepravilnosti. 

 

4. Razrješenje povjerljive osobe i prestanak te dužnosti propisano je čl. 18. Pravilnika o 

postupku unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive 

osobe Općine Donja Motičina. 

5. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 

 

Obrazloženje 

 

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (''Narodne novine'', broj: 46/22, čl. 

19.) propisano je da je Poslodavac koji zapošljava najmanje 50 radnika dužan 

uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Poslodavci koji zapošljavaju 

manje od 50 radnika mogu imati uspostavljen sustav unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti. 

 

Člankom 22. navedenog Zakona propisan je opseg zaduženja. Slijedom 

navedenog, odlučeno je kao u Izreci. 

 

 

 

Općinski načelnik 

Željko Kovačević, v.r. 

 


